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A Secretaria de 
Saúde de Ferraz de 
Vasconcelos promoveu 
hoje, 27 de setembro, 
o “Agita Idoso - 2019”, 
na Escola Municipal 
de Educação Básica 
(Emeb) “Primorosa 
Jorge do Nascimento”, 
na Vila Santo Antônio. 
A ação reuiniu pelo 
menos 200 pessoas 
que estão na melhor 
idade, com o objetivo 
de promover a saúde, 
principalmente, por 
meio da atividade física. 
Acompanhando também 
todas as atividades, 
esteve o secretário 
de Governo de Ferraz, 

demais procedimentos, 
mas uma alimentação 
de qualidade e a prática 
de atividade física 
faz toda diferença. O 
idoso deve entender 
sua nova faixa etária 
e que ele não precisa 
ser sedentário, muito 
pelo contrário, é 
possível ser ativo 
na melhor idade”, 
concluiu Kelly.

Ainda segundo a 
pasta, a intenção é 
que o “Agita Idoso” 
ocorra todos anos. 
A Saúde ferrazense 
também já planeja 
promover em breve 
o “Agita Criança”.

Aurelio Alves

Lucas Bertagnolli. 
O evento contou 

com dança terapia, 
aferição de pressão, 
avaliação bucal e 
floorball, que é uma nova 
modalidade que tem 
se instalado no Brasil, 
e assemelhando-se 
ao beisebol, pode ser 
trabalhada com várias 
idades, inclusive com 
os idosos. Além disso, 
houve orientações por 
parte dos agentes 
de saúde.

Vale destacar que 
a maioria dos que 
estavam presentes 
no evento já são 
acompanhados também 

nas unidades de saúde 
do município, pelo 
Conselho Municipal 
do Idoso e outras 
instituições que 
trabalham com este 
público.

De acordo com 
a coordenadora 
da Estratégia da 
Saúde da Família 
(ESF) de Ferraz, 
Joelma Barcelos, 
os cuidados com 
a melhor idade se 
estendem também 
fora da ação. “Em 
alguns postos de 
saúde temos grupos 
de idosos, além das 
consultas e exames 

rotineiros, então se 
algum idoso ferrazense 
tem o interesse de 
estar mais integrado 
neste sentido, pode 
procurar informações 
em sua UBS (Unidade 
Básica de Saúde) de 
referência”, afirmou.

A secretária de 
Saúde em exercício, 
Kelly D’avila Hungria 
Cordeiro, destacou 
várias formas de 
trazer uma melhor 
qualidade de vida 
para este público. 
“Eles devem cuidar da 
saúde propriamente 
dita, estando em dia 
com suas consultas e 

FERRAZ REÚNE MAIS DE 200 
PESSOAS NO “AGITA IDOSO - 2019”
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